
 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZO-5/SASZ/2017   – wzór Formularza Oferty 

OFERTA ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM W  W RAMACH ZASADY 
KONKURENCYJNOŚCI NA: 

wykonywanie zadań psychologa-terapeuty w projekcie: „System Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Fundacja Gospodarcza,  
ul. Olimpijska 2  
81-538 Gdynia 
 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu nie obowiązkowe 

Adres e-mail  

Nazwa Podmiotu 

gospodarczego (jeśli 

dotyczy) 

 

Numer NIP  

 

 

 

 



2 
 

3. Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am/liśmy się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, gwarantuję 
wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania; 

2) WYNAGRODZENIE za jedną godzinę pracy: 

stawkę ujednoliconą godzinową na wszystkie zadania przedstawioną jako wynagrodzenie 

brutto za jedną godzinę wykonywania zadań wynosi .......................................... zł 

(słownie:.....................................................................................................................................) 

W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy, z treścią której się 
zapoznałem/am/liśmy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;  

3) Oświadczam/my, że spełniam/my wymogi określone przez przepisy prawa polskiego w 
zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem postępowania, 

4) Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji niniejszej 
usługi tj. w okresie ostatnich 3 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – świadczyłem/am/liśmy 
minimum rok usług w zakresie indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. indywidualnych 
konsultacji specjalistycznych lekarza rehabilitanta, dietetyka i innego lekarza specjalisty,  

5) Oświadczam/y, że dysponuję/emy odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  
zdolnymi  do  wykonania  zamówienia tj. zatrudniam/amy lekarza rehabilitanta, dietetyka i 
innych lekarzy specjalistów, którzy mogą udzielać konsultacji indywidualnych osobom 
znajdującym się w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej,  

6) Oświadczam/y, że dysponuję/emy obiektem, spełniającym wymogi prawne, 
umożliwiającym wykonanie wyżej wymienionej usługi, ocena na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy,  

7) Oświadczam/y, że znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia,   

8) Oświadczam/y, że posiadam/my umiejętność współpracy, 

9) Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i 
konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz 
wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Oświadczam/y, że 
jestem świadomy/a/mi, że dodatkowe roszczenia finansowe są niedopuszczalne; 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zapytaniem 
ofertowym (podstawa prawna  art 23 ust 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.  
o ochronie danych osobowych). 

 

 

 

Miejscowość, dnia .................................       .................................... 

                   (podpis) 


